
ANUNCIO

RESULTADO  DO  PRIMEIRO  EXERCICIO  DA  FASE  DE  OPOSICIÓN  DO PROCESO
SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE MESTRES/AS DE

FRAUTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO CONCELLO DE AMES

De acordo coa Acta levantada polo secretario do Tribunal encargado de xulgar as probas
do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de mestres/as de frauta para
a escola municipal de música do Concello de Ames, nomeado por Decreto da Alcaldía núm.
2390/2018, de 30 de outubro, acórdase:

Criterios de corrección do exercicio

O primeiro exercicio, tal e como figura nas bases, consistirá na presentación dun proxecto
pedagóxico  da  especialidade  de  frauta  aplicado  á  escola  de  música  municipal.  Dito
proxecto  deberá  aportar  obxectivos,  contidos,  metodoloxía  e  sistema  de  avaliación.
Valorarase a calidade do proxecto e a capacidade dos/as aspirantes para explicar e facer
chegar os contido do mesmo.

Tendo  en  conta  o  anterior  o  Tribunal  acorda  establecer  os  seguintes  criterios  de
valoración:

Primeiro: O proxecto que se presente deberá, conter, obrigatoriamente, tal e como figuran
nas bases, xa sexa de xeito estruturado ou que do contido do proxecto se poidan inferir de
xeito  claro,  os  obxectivos,  contidos,  metodoloxía  e  sistema  de  avaliación.  Aqueles
proxectos nos que falte algún destes puntos serán descartados polo Tribunal o que suporá
a eliminación automática do/a aspirante do proceso selectivo.

Segundo: A valoración farase do seguinte xeito:

-A estrutura do proxecto representará un 50% da nota e para a súa valoración teranse en
conta os seguintes puntos:

Obxectivos: Valorarase de 0 a 1,25 puntos

Contidos: Valorarase de 0 a 1,25 puntos

Metodoloxía: Valorarase de 0 a 1,25 puntos

Sistema de avaliación: Valorarase de 0 a 1,25 puntos

-A calidade do proxecto representará o 30% da nota e para a súa puntuación terase en
conta os seguintes puntos:

Innovación e orixinalidade do proxecto: valorarase de 0 a 1,00 puntos

Xustificación do proxecto: valorarase de 0 a 1,00 puntos

Recursos: valorarase de 0 a 1,00 puntos

-A exposición suporá un 20% da puntuación, valorándose de 0 a 2 puntos.

Práctica do exercicio 

Ás 11:00 horas comeza o chamamento dos/as aspirantes, comparecendo os/as seguintes:

NOME DNI

Salgado Leal, Carlota María 45873491Z

Ás 11:05 horas comenza o exercicio, rematando a proba ás 11:20 horas. 

Corrección do exercicio 

Unha vez rematado o exercicio,  o Tribunal  procede á corrección da proba segundo os
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criterios fixados con anterioridade a práctica do exercicio e acorda:

Primeiro:  Asignar á aspirante as seguintes puntuacións:

NOME
Estructura Calidade do proxecto

Exposición Total
Obxectivos Contidos Metodoloxía

Sistema de
Avalición

Innovación Xusitificación Recursos

Salgado Leal, 
Carlota María

1 1 0,75 1 0,3 0,3 0,3 1,6 6,25

Resultados da proba

Unha vez corrixido o exercicio, o Tribunal acorda:

Primeiro: Declarar aprobados/as aos/ás aspirantes que de seguido se indican, coas puntuacións
que así mesmo se relacionan, por ter acadado o mínimo establecido polo Tribunal para superar a
proba:

Aspirante puntuación 1º exercicio
Salgado Leal, Carlota María 6,25

Segundo:   Dar  de prazo  para  a  presentación de alegacións  ao  primeiro  exame da fase  de
oposición ata o día 19 de novembro de 2018, incluído; reclamacións que poderán presentarse
en calquera  dos  rexistros  establecidos  no  artigo  16.4  da  Lei  39/2015,  de  1  de outubro,  do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

Ames, 14 de novembro de 2018
O secretario do Tribunal,

Marcelino Portals Coto
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